مشخصات فزدی
: وام
Given Name:
: وام خاوًادگی
Family Name:
:تاریخ تًلیذ
Year

Month

Day
: يضؼیت تاَل

Marrital Status:
:جىسیت
Gender:
:ملیت
Nationality:
: کشًر محل اقامت
Country Of Residency:
: شُز محل اقامت
City Of Residency:
:آدرس
Address:
:کذپستی
Postal Code:
:تلفه تماس
Telephone Number:

:ایمیل
Email Address:
تحصیالت
:آخزیه مذرک تحصیلی
Latest Academic Qualification:
:ٍدر رشت
Field Of Study:
:کشًر محل تحصیل
Country:
:02 مؼذل کتثی اس
GPA:
:سال اخذ مذرک
Year Awarded:
:اس داوشگاٌ یا مزکش آمًسشی
Institution:
:ٌدیگز مذارک تحصیلی اخذ شذ
Other Qualifications Awarded:
:ٍدر رشت
Field Of Study:
:کشًر محل تحصیل
Country:
:02 مؼذل کتثی اس

GPA:

سال اخذ مذرک:
Year Awarded:
اس داوشگاٌ یا مزکش آمًسشی:
Institution:
ساتقٍ کار
ساتقٍ کاری:

Employment Background:

رشتٍ مًرد وظز
مایل تٍ تحصیل در کشًر:
Intended Country Of Study:
مایل تٍ تحصیل در مقطغ:
Study Level:
سیزگزيٌ:
Field:
وام رشتٍ:
Program Name:
سیزگزيٌ:
Field:
وام رشتٍ:
Program Name:
ستان اوگلیسی
مذرک ستان اوگلیسی:
Language Certificate:
لطفا در صًرت دارا تًدن َز یک اس مذارک ومزٌ را يارد کىیذ ي در غیز ایه صًرت ومزٌ تخمیىی یکی اس مذارک را درج وماییذ.
IELTS
Listening:
Reading:
Writing:
Speaking:
Overall Band:

TOEFL IT
Listening:
Reading:
Writing:
Speaking:

Overall Band:
GMAT
Verbal:
Quantitive:
Total :
Analytical Writing:
Integrated Reasoning :
GRE
Verbal score:
Quantitative score:
Analytical score:
OTHER

اطالػات متفزقٍ
آیا تاکىًن تزای درخًاست ريادیذ تٍ سفارت کشًر مًرد وظز مزاجؼٍ ومًدٌ ایذ؟
? Have You Ever Lodged A Visa Application At The Embassy
آیا شما تاکىًن اجاسٌ يريد تٍ کشًرمًرد وظز را دریافت ومًدٌ ایذ؟
?Have You Ever Been Granted A visa To Enter A Country
چٍ کسی َشیىٍ َای تحصیل شما را پزداخت می ومایذ؟
? Who Will Fund Your Expenses
وًع ساپًرت خًد را مشخص کىیذ؟
Select Your Financial Support:
لطفا میشان ساپًرت سالیاوٍ تحصیل سوذگی ي مسکه خًد را اوتخاب کىیذ:
?How Much You Can Afford To Pay For Your Studies
اطالػات مزتًط تٍ ایه مًسسٍ را اس چٍ طزیقی کسة کزدٌ ایذ:
?How did you find about us
تًضیحات تکمیلی
تًضیحات تکمیلی را در ایه کادر قیذ وماییذ.
) Please enter details ( optional

